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Goedenavond mijn naam is Nol Schulte, 

Ik ben bestuurslid  en vrijwilliger van de stichting sportschool Kwiqfit for Everybody ik sta 

hier dus namens de stichting maar vooral namens een grote groep ouderen uit de 

Slachthuisbuurt, Rozenprieelbuurt en de Kruidenwijk in leeftijd 60 tot 84 jaar leden van de 

sportschool. Zij maken zich ernstige zorgen om het feit dat de stichting KF4EB per 1 april 

haar activiteiten moet staken omdat het huurcontract niet verlengd wordt.  Waarmee zij, 

buurtgenoten, hun veilige plek verliezen waar zij  al jaren met elkaar een paar keer per 

week sporten en elkaar ontmoeten.  Onder het genot van een kopje koffie de dagelijkse 

dingen met elkaar bespreken, lief en leed met elkaar delen en elkaar fysiek en mentaal 

ondersteunen.  De grootste groep is de 70+ers veel van hen zullen stoppen met sporten en 

ook met elkaar ontmoeten als zij daarvoor de wijk uitmoeten. Dit zal op termijn effecten 

hebben op hun gezondheid, mobiliteit, zelfredzaamheid en het gevoel van eenzaamheid. 

Hierdoor zullen ze eerder een beroep doen op zorg en medische voorzieningen. Grootste 

kosten post in onze samenleving. De kosten van 1persoon  in 1 jaar kan al snel meer zijn 

dan de kosten van een voorziening als de KF4EB. De Slachthuisbuurt schittert al  jaren 

negatief in gemiddelde van onderzoeken van de gemeente als het deze onderwerpen betreft  

sociale cohesie, levens houding,  levens verwachting, eenzaamheid en bewegingsarmoede. 

Ik ben al actief in deze buurt sinds 1985 als jongerenwerker, sportbuurtwerker  met het 

organiseren, propageren  van sport, ontmoeting en cultuur. Zowel in dienst van stichtingen 

als Het Broederhuis, SOHO, Radius en Sportsupport als ook als vrijwilliger als mijn 

contract niet werd verlengd omdat de subsidie pot leeg was of als een stichting failliet ging. 

Ik  voel mij verbonden met deze Vogelaar buurt en de bewoners. Hoewel de wijk in goede 

zin verandert op het gebied van wonen, wordt er steeds meer ingeleverd op de sociale 

voorzieningen die het leven in de Slachthuisbuurt leuk maken. Slachthuisbuurters geven 

aan in het laatste onderzoek door In Holland dat er behoefte is aan een ruimte om elkaar te 

ontmoeten, wat zou er niet mooier zijn om dit in deze buurt te realiseren, wat overblijft nu: 

is de vraag wat gebeurt er na 1 april als de Kwiqfit for Everybody haar activiteiten moet 

staken. 

Deze vraag hoort mijns inziens ook tot de zorgplicht  van de gemeente Haarlem. 

https://youtu.be/9pm20e5ySQ4 dit is de link van de video die de ouderen gemaakt hebben 

en aan wethouder Meis hebben overhandigd. 
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Dean Debak 
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Met dank en  vriendelijke groet, 

Nol Schulte 

ST. Kwiqfit for Everybody 

 

 


